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يبىن على يصري اهللا ما قال حرمت عليكم امليتة لقصدكم إياها لكن إذا علل احلكم  هذا يف أكل امليتة ال ينبغي 

ن املفسدة إإمنا األعمال بالنيات لكن قلنا  حتتمل التعليل ويرشح هذاالالم أن النية فهذه اآلية يف احلقيقة 

  ستحصل سواء ضربت ذه العلة أو بغريه نعم 

وفي اآلية تغليب الذكور على ) أنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم ) (( و :  تعاىلمث قال اهللا 

يف ملاذا أتى املؤلف ذه اجلملة مع أن هذا كثري يف القرآن ؟ ألن اآلية هذه كلها اخلطاب موجه للنساء  " اإلناث

ا املؤلف لكن ملا كان اخلطاب يف اآلية لو كان من األصل موجه للذكور ما احتيج هلذه اجلملة اللي ذكرهاآلية 

ما قال توبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنات ))  توبوا إلى اهللا جميعا أيه المؤمنون(( إىل النساء قال  االكرمية موجه

نقول هذا ألجل التغليب ويف هذا إشارة واهللا أعلم توجيه اخلطاب للذكور كما أنه يشمل اإلناث بال شك فيه 

(( الرجال  : وقد قال اهللا تعاىل هأنه هو نفسه يتوب ويعدل أهلمن رعاية الرجل للمرأة وأنه البد إشارة إىل 

) فنقول يف هذا توجيه قوامون على النساء بما فضل اهللا به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )

املرأة وأن املرأة ال تستقيم إال  الرجل علىفيه اشارة اىل رعاية اخلطاب للذكور مع أن اآلية كلها خطاب للنساء 

هلذا الشيء السبب املباشر  ...ذلك اآلن تفريط النساء عندنا ايش أسبابه ؟ طبعا لباستقامة الرجل والواقع شاهد 

ن وعدم عناية الرجال ن هذا هو الذي أوجب هلن هذا التوسع الذي ال يقره الشرع هلهنا عدم رعاية الرجال 

ن الناس قد جند نفسه حلماية امرأته ما حصل هذا الشر والعجيب أن اإلنسان منا لذلك لو كان كل واحد م

له مفتاحني واملفاتيح معه دائما لو صار عنده واحد باأللف خوفا و ...الصندوق جتده جيند نفسه حلماية ماله 

اللي هم يف احلقيقة ظر هل نقص اليوم هل زاد األهل احصره ونيف البنوك محاية له نعم و قال احطه على هذا املال 

وكل شيء وال ينظر لو أننا اعتنينا بأهلنا نصف ما نعتين بأموالنا  سائحات وبناته سائحني أوالده ...أهم ما يهمه

 ...يتبعك ال لغرينا ؟ لغرينا يعين هذا املال املكدس ماإأننا نعتين بأموالنا لنا و بلكان حصل خري كثري مع  العلم 

 النيب صلى اهللا عليه وسلمم اهللا على يدك صرت يف احلقيقة تصلحهم لنفسك ألن لكن أهلك إذا أصلحه  يرجع

  وذكر منها الولد الصاحل يدعوا له  ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث )يقول 

) أنكحوا واحد لو قرأ أنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) (( و : مث قال اهللا تعاىل

خيتلف املعىن اختالف عظيم جدا وهلذا لو أخطأ أحد يف هذه اآلية وقال وانكحوا وجب الرد عليه ألن  وانكحوا

وا مبعىن زوجوا لكن وانكحوا مبعىن تزوجوا فرق عظيم بينهما أنكحوا مبعىن زوجوا ححييل املعىن أنك حلنهذا 

" قوله األيامى يقول املؤلف  )) ئكموالصالحين من عبادكم وإما(( األيامى منكم اخلطاب لألحرار بدليل قوله 

 " ومن ليس له زوج وهذا في األحرار والحرائر ثيبااأليامى جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكر كانت أو 
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األيامى مجع أمي وهي اليت ليس هلا زوج سواء كانت ثيبا مات عنها زوجها أو ))  أنكحوا األيامى منكم(( طيب 

نكاحهم وهو دليل على أن املرأة ال تزوج نفسها أنكحوا اوقد أمر اهللا تعاىل ب تسمى أميا اطلقها أو كانت بكر 

تتزوج وهذا أحد األدلة نفسها مبعىن زوجوا فلو كانت املرأة تزوج نفسها ما احتاج أن يقول لغريها زوجها يعين هي 

س هذا موضع ) على كل حال لي(( فإذا بلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) : وقوله تعاىل

البسط يف مسألة الويل وعدم الويل إمنا يف هذا اخلطاب توجيه ألولياء األمور للنساء أن يزوجوهن أنكحوا األيامى 

منكم ومل يبني اهللا تعاىل من ينكح من الذي نزوجه يعين حنن مأمورين بالتزويج لكن من نزوج بينت ذلك السنة 

مقصود شرعا املال ليس فنحن نزوج صاحب الدين واخللق  ) ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه؟ وايش هي

أن املرأة تنكح ملاهلا والرجل كذلك ينكح ملاله لكن  النيب صلى اهللا عليه وسلميعين مقصود حسا واقعا وقد بني 

األصل هو الدين واخللق وقوله األيامى منكم يعين النساء غري املتزوجات والرجال غري املتزوجني كيف هذا 

هم هل معنا إذا خطب مين أزوجه أو معناه أعينه على الزواج أو األمرين مجيعا ؟ األمرين مجيعا ألن األيامى ننكح

مأمورون بتزوجيهن إذا اننا ما عنده زوجات بالنسبة لإلناث واضح  ما تزوجوا اللي  تطلق على الرجال والنساء

  ...مي نزوجهعىن إذا خطب منا األمب أيضا الرجال حنن مأمورون بتزوجيهمخطبهن الكفء لكن كذلك 

  ...الطالب :

لكن هذا أشد عناية يعين لو خطب مين رجالن أحدمها معه زوجة واآلخر ال زوجة معه  ما نزوجه  الشيخ:

صن فرجه واآلخر قد حصن فرجه من من ال زوجة له وألنه أحوج وحيوكالمها يف الدين واخللق سواء من نقدم ؟ 

لنسبة للرجال لو كان معه زوجة مأمورون بالنكاح إمنا نص على األمي ألنه أحوج كذلك قبل فإذن األيامى منكم با

أيضا يدخل يف ذلك مساعدة األيامى على الزواج إن اإلنسان يساعدهم فإن هذه من األعمال اليت يؤجر 

ك ما تطلبه نفسه اإلنسان عليها ألن الزواج مقصود شرعا وطبعا فإذا تزوج اإلنسان فقد فعل ما أمر اهللا به وأدر 

) نعم أنكحوا األيامى منكم ) (( و : أيضا ومع ذلك إذا ساعدناهم على هذا األمر فنحن ممتثلون لقوله تعاىل

  ألن يف احلقيقة زوجناه مساعدتنا له بالزواج هذا تزويج نعم .

  ...أبت الزوج الصاحل :الطالب

يقبل منها وال يأذن هلا لكن لو طلبت كفئا لكن هو  : إذا أبت الزوج الصاحل وأرادت الزوج غري الصاحل ال الشيخ

    ...بنفسه الويل يرى أن هذا أوىل لكن هي اليت طلبت ما فيه قدح يف دينه جيب أن يتبع ما تريد

أنكحوا الصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم وعباد  والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني و" قال 

أنكحوا الصاحلني زوجوا الصاحلني من  للمملوكني يعين هذا خطاب لألسياد يعين وهذا بالنسبة  " من جموع عبد
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عبادكم وإمائكم وقول املؤلف الصاحلني املؤمنني محل املؤلف الصالح هنا على صالح والدين وصالح الدين 

يق صاحل نسان رقنيا يعين أننا إذا كان اإلباإلميان والعمل الصاحل لكن حيتمل أن يكون شامال لصالح الدين والد

 ال يف دينه صاحل يف دنيا مبعىن أنه صاحل ألن يزوج لكونه بلغ سن الزواج ولكونه عارفا ألمور الزواج ولكونه عاقال

حلق امرأته املهم أنه ينبغي أن يفسر الصاحلني بصالح الدين وصالح الدنيا يعين  حيصل من تزوجيه مفسدة وتعطيل

إن  ننظر ب واحد عنده عبد جمنون فهذا ال نؤمر بتزوجيه على اإلطالق بل إنناصاحلا ألن يتزوج وأن يزوج أما جني

زوجناه وإال فال ألن هذا جناية على غريه احلاصل أن الصاحل من العباد يزوج مطلقا  ةلزم من عدم تزوجيه مفسد

اآلية ولكن من درء  وغري الصاحل إن دعت احلاجة إىل تزوجيه لكونه يلزم من عدم تزوجيه مفسدة  أمرنا ال من هذه

  املفاسد والقاعدة العامة يف الشريعة وهي درء املفاسد 

وعباد مجع عبد واملراد األرقاء لنا ومساهم اهللا عبادا ألم ذليلون لنا وحنن أسيادهم نعم ))  عبادكم(( من وقوله 

كما هو معلوم أن العبيد    وقدراذليلون قدرا وشرعا أما شرعا فواضح أن عبدي أبيعه وأشرتيه وآمره وأاه وهم 

أذهلم ألسيادهم وإال لو أنه مترد على سيدة   اهللا نألاألرقاء يرون أنفسهم يف قصور عن أسيادهم وهذه  منة 

على كل حال اهللا تعاىل قد أذل العبيد شرعا وأذهلم  ...هذا ما ألحد...كمروق اجلمل إذا هاج والعبد إذا أبق 

مجع أمة وهي الرقيقة اململوكة ويف هذا ))  والصالحين من عبادكم وإمائكم(( قدرا لذلك مساهم اهللا عبادا لنا 

لألزواج أما إذا كان اخلطاب  اإشارة إىل أن العبد ال يزوج نفسه لقوله أنكحوا زوجوا هذا إذا كان اخلطاب موجه

اهر أن اخلطاب هنا موجه لعموم الناس مبعىن أن اإلنسان ال يرتفع عن تزويج العبد واألمة لكن هذا بعيد والظ

  لألسياد يعين زوجوا الصاحلني للزواج يف دينهم ودنياهم زوجوهم من إماء وعبيد 

فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم   يف عباد واجلهة الثانية يف إماءيف هذه اآلية إشكال من جهتني اجلهة األوىل

( ال تمنعوا  : ل صلى اهللا عليه وسلموهنا قال عبادكم وإمائكم وقا )( ال يقل أحدكم عبدي وأمتي  : يقول

  فهل بني احلديث وهذه اآلية تعارض أو ال ؟ إماء اهللا مساجد اهللا )

  ...الطالب:

هو احلقيقة ظاهرمها التعارض لكن التوفيق بينهما واضح اخلطاب هنا عبادكم من اهللا لإلنسان مساه عبدا  الشيخ:

ورد  والذيعبد فالن وهذه أمته وما أشبه ذلك لكن احملذور  له مسى رقيقا وعبدا له كما أنه يصح أن يقول هذا

النهي عنه أن اإلنسان يضيف عبودية هؤالء إىل نفسه هذا املنهي عنه يعين إضافة السيد عبودية وإمائية إىل نفسه 

يا أميت  هذا هو احملذور ملاذا ؟ ألن يتضمن الغرور بنفسه والتكرب على عبده والرتفع عليه أن يقول يا عبدي تعاىل

 ذاك يشعر أمامه بذلك وخضوع وال ينبغي أن يكون األمر هكذا وهلال شك أن هو يشعر بعظمة وعلو وذا تعايل
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جاء النهي عنه أما إذا كان األمر بالعكس جاء اإلضافة من غري ا لسيد فهذا ال بأس به كما أن العبد منهي أن 

ال ال ؟ هذا جيوز نفس إد كلم ربك ادع ربك يل جيوز و يقول ريب لسيده وأن يقول موالي لكن لو أنك قلت يا عب

الشيء إذا خاطب العبد سيده بالربوبية نقول هذا منهي عنه ألن ذاك يتعاظم وهذا يتواضع وهلذا جاء يف احلديث 

هكذا ثبت ذا اللفظ  ( أن تلد األمة ربها ) : حديث جربيل أمارات الساعة قال"  أماراتهاأخبرني على " قال 

جيب أن نعرف الفرق بني اإلضافة إىل ضمري  احلاصلوف ربتها لكن هنا يف رواية أخرى أن تلد األمة را املعر 

يقول عبدي وأميت وال يقول املتكلم واإلضافة إىل غريه فاإلضافة إىل ضمري املتكلم منهي عنها بالنسبة للسيد ال 

  هما من حيث املعىن واضح اإلضافة إىل غري ياء املتكلم هذه جائزة والفرق بين ريب وأما

إن يكونوا أي األحرار فقراء يغنهم اهللا  ")(( إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله ) : مث قال اهللا تعاىل

املتزوجني وقول املؤلف أي األحرار ملاذا أي إن يكونوا فقراء  " بالتزويج من فضله واهللا واسع لخلقه عليم بهم

ل األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم مث قال إن يكونوا فقراء ؟ ألن خصها باألحرار مع أن اآلية يقو 

( من  : النيب صلى اهللا عليه وسلماإلماء ال يتصور منهم الغىن والفقر ألم ال ميلكون والدليل أنه ال ميلك قول 

له للذي باعه فالعبد ال ماله للذي باعه ما قال  وله مال فماله للذي باعه إال أن يشرطه المبتاع ) اعبد باع

فيغنيه اهللا من فضله  ن الغين يكون سيده يعين زوج عبدكميلك إذن هو فقري ال ميكن يصري غين لكن قد يقال إ

أمر من كان  أي يوسع عليه من فضله فينكحه ملا أمر اهللا بالتزويج وبني أن بإمكان الفقراء أغناهم اهللا من فضله 

 من فضله يعين ما يطلق لنفسه العنان للنظر احملرم واملباشرة احملرمة وتتبع النساء فقريا بأن يستعفف حىت يغنيه اهللا

 وقوله تعاىلالبعد عن الزنا وأسبابه ومقدماته وما أشبه ذلك بل جيب عليه أن يستعفف عن الزنا وأسبابه ومقدماته 

ذلك وقوله  االمل مينعهم من الزواج ) ألن إذا أغناهم اهللا من فضله تزوجوا إذ (( حتى يغنيهم اهللا من فضله ) :

ال (( قال  الصواب أن اآلية أعم من ذلك وهلذااملؤلف فسره بقول ما ينكحون به و ))  ال يجدون نكاحا(( 

إذا مل جيد امرأة يتزوجها قد يكون اإلنسان غنيا وعنده مهر ما فيشمل ما ذكره املؤلف ويشمل ))  يجدون نكاحا

فتخصيص عدم النكاح مبا ال ؟ مل جيد نكاحا  مقبل فهل نقول هذا وجد نكاحا أوعنده نفقة ولكن خيطب وال ي

ذكره املؤلف فيه نظر فاآلية أعم ال جيدون نكاحا أي ال جيدون نفقة له وال جيدون امرأة يتزوجوا أيضا ألن 

جيد   سبحانه وتعاىل إىل العفة ملن الهكذا أرشد اهللا))  حتى يغنيهم اهللا من فضله(( داخل يف عموم اآلية وقوله 

( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  : النكاح فهل هذا يعارض قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

يا عبد هل بني اآلية واحلديث تعارض؟ ال كيف ذلك  فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )

  ؟الرمحن
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  ...الطالب:

اآلية أمر اهللا ا بالعفة والنيب عليه الصالة والسالم بني الطريق إىل العفة بأن اإلنسان يصوم فإن  احسنت  الشيخ:

فإن اإلنسان ال حيدوه إىل  العفة ذلك يقطع شهوة النكاح وإذا انقطعت شهوة النكاح فهذا من أفضل أسباب

نعرف أن احلديث ال ينايف اآلية ألن اهللا عدم العفة إال الشهوة فإذا انقطعت زالت أسباب وجود عدم العفة وذا 

عفاف والنيب عليه الصالة والسالم بني لنا طريقا من طرق االستعفاف مث إن الذي ال جيد نكاح قد ستأمر باال

انتهاك احملرم فدواء ذلك بالصوم أما اإلنسان الذي شهوته عادية وبعيد أن تغريه بيكون ذا شهوة قوية رمبا تغريه 

من مل يستطع فعليه بالصوم لو أخذناه بظاهره لقلنا كل  النيب صلى اهللا عليه وسلمصم ألن قول فهذا وإن مل ي

إنسان فقري ال جيد نكاحا وله شهوة فإنه يصوم ولكن األمر ليس كذلك إذا مل جيد اإلنسان طريقا للعفة سوى 

فإنه ال حاجة إىل الصوم ولذلك الوقوع  على نفسه الصوم فليصم أما إذا كان اإلنسان معتدال طبيعيا وال خيشى

قال فعليه وعلى هذه لإلضراب دل ذلك على أنه يف حالة حيتاج إىل ما يدله على كبح مجاح الشهوة وذلك 

  بالصوم

إشارة إىل أن العفة سبب للغىن كما أن الزواج أيضا سبب للغىن فكذلك العفة إذا صرب اإلنسان  ايضا ويف هذا 

(( ومن يتق اهللا يجعل يف القرآن  :  عليه كان ذلك سببا للغىن وقد قال اهللا تعاىلوأعف نفسه وأبعد عما حرم اهللا

) وقوله حىت يغنيهم اهللا هل املراد غىن املال أو غىن النكاح ؟ غىن له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب )

ان غين املال لكن ما كما أشرنا إليه قد يكون اإلنسليش ؟ىن النكاح غالنكاح ألنه قال ال جيدون نكاحا فنقول 

جيد نكاح وال يزوج فنقول ال جيدون حىت يغنيهم اهللا بالنكاح ما باملال بالنكاح الذي كانوا ال جيدونه فيشمل 

ذلك الغىن باملال والغىن بالزوجة وكم من إنسان كثري املال وال جيد زوجه إذن هو ليس فقري فاألوىل أن نقول يف 

بالنكاح ألجل أن يشمل األمرين إن كان عدم وجود النكاح له من أجل الفقر ))  حتى يغنيهم اهللا(( قوله تعاىل 

  فباملال إن كان من أجل املنع فبالطاعة إمنا ييسر له من يزوجه 

وملا ذكر اهللا جل وعال أحكام النكاح وما يتعلق ا انتقل إىل أمر آخر مهم وهو ما يتعلق باإلماء بل باملماليك 

وأشار إىل املماليك انتقل إىل مسألة مهمة جدا وهي قوله  )) ين من عبادكم وإمائكموالصالح(( عموما قال 

من العبيد واإلماء فكاتبوهم إن بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم  ))" والذين يبتغون الكتاب(( تعاىل 

يبتغون الكتاب  الذين " علمتم فيهم خيرا أي أمانة وقدرة على الكسب ألداء مال الكتابة وصورتها مثال كذا

السيد عبده على نفسه هذه املكاتبة ومسيت مكاتبة ألا  مبعىن املكاتبة واملكاتبة هي بيع مبعىن  يطلبون والكتاب

يف الغالب جتري بكتاب يكتب السيد بينه وبني عبده كتابا ذا العقد فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فقد 
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مبعىن يطلبون الكتاب املكاتبه وهي بيع السيد نفس العبد على العبد طيب قال اهللا فكاتبوهم إذن نقول يبتغون 

ال ال ؟ االفاء رابطة للخرب باملبتدأ هل ربط اخلرب باملبتدأ هل هو حمتاج إليه و ايش اعراب الفاء ؟ وقوله فكاتبوهم 

شرط يف العموم فإنه يربط الكتاب مجيل السماء رفيعة لكن إذا كان املبتدأ يشبه ال زيد قائم ما حيتاج إليه نقول

وأن هذا يف القرآن كثري منه هذه  سابقا أن النحويني ميثلون بقوهلم الذي يأتيين فله درهم لكم خربه بالفاء وذكرنا 

هذه بيان من  )) مما ملكت أيمانكم(( اآلية الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم وقوله تعاىل 

املوصول وقوله يف مبهم للواقع فمن بيانية لبيان املبهم هو حىت وإن وجدت صلته  لموصول الذين ألن املوصولل

إثبات امللك للبشر فإذا قال  )) مما ملكت أيمانكم(( يف هذا إثبات امللك للبشر  )) مما ملكت أيمانكم(( 

هذا مع إثبات ) نعم فحصر امللك لنفسه فكيف يتفق (( هللا ملك السماوات واألرض ) : قائل أليس اهللا يقول

امللك للبشر اجلواب أن امللك املطلق هللا وأن ملك البشر ملا ميلك ليس مطلقا ولذلك هو مقيد بنوع امللك ومقيد 

لك هل أنا مطلق التصرف فيه ؟ ال أتصرف فيه بنوع معني ابنوع التصرف ومقيد بكل شيء عندما يقولون م

ذا نقول امللك املطلق هللا وحده وملكي أنا يضاف إليه وعلى حدود معينة لذلك ليس ملكي تاما من كل وجه فله

مستأجرا  مسيتوإن ملكت املنفعة دون العني  مسي مالك ولكنه ملك مقيد حمدد فإذا ملكت العني واملنفعة 

األميان مجع ميني وهي مقابل الشمال  )) أيمانكم ملكتمما (( خاص وقوله  اسموهكذا كل نوع من امللك له 

بما كسبت (( اإلنسان ميلك عبده بيده اليمىن فقط واليسرى ما ملكت؟ ال هذا تغليبا مثل هل معىن ذلك أن 

مما (( فلما كان الغالب على اإلنسان يف األخذ واإلعطاء والبيع والشراء العمل باليد اليمىن قال ))  أيديكم

هو الغالب يف مسألة البيع مييين فقط لكن ملا كان هذا بس وإال يف احلقيقة أملكه كله ما  )) ملكت أيمانكم

  والشراء واألخذ واإلعطاء أضاف اهللا سبحانه وتعاىل امللك إىل اليمني

قلنا الفاء رابطة للخرب باملبتدأ وأا ربطت اخلرب باملبتدأ ألن املبتدأ اسم موصول يشبه الشرط يف ))  فكاتبوهم ((

أو لالستحباب اختلف فيه أهل العلم فاجلمهور  هذا أمر وهل األمر هنا للوجوب ))  فكاتبوهم ((العموم وقوله 

على أن األمر لالستحباب وحجتهم يف ذلك أن العبد مملوك لك وال جيب عليك إخراج ملكك إال برضا منك 

فكما أن اإلنسان ال جيرب على بيع بيته وعلى بيع دابته ال جيرب كذلك على بيع عبده فإذا طلب منه املكاتبة كان 

طيب إذن اجلمهور يرون أن األمر لالستحباب حجتهم يف  كذا عقيل  ا مساه اهللا تعاىل ملكاحر ألنه ماله وهلذ

ذلك أن العبد ملك لك واإلنسان ال جيرب على إخراج ملكه من ملكه نعم ال جيل مال امرئ مسلم إال عن طيب 

هر إىل أن األمر بعض أهل العلم ومنه أهل الظا ان األمر هنا لالستحباب وذهب نفس منه وإذا كان كذلك ف

للوجوب وأن العبد إذا طلب املكاتبة فإنه جيب على السيد إجابته وذلك ألن األصل يف األمر الوجوب وقوهلم إن 
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املالك ال جيرب على إخراج ملكه من ملكه هذا ليس على إطالقه فإن املالك جيرب على إخراج ملكه من ملكه يف 

ان أن خيرج الزكاة وهو إخراج شيء من ملكه أليس جيب عليه األمور اليت أوجب اهللا أليس جيب على اإلنس

الكفارة أليس جيب عليه اإلنفاق على غريه من أقارب وزوجات وغريهم فإذن العبارة ال جيب على اإلنسان أن 

خيرج ملكا من ملكه ليست على إطالقها وما أكثر املسائل اليت جيرب فيها اإلنسان على إخراج ملكه من ملكه 

أن يبيع ماله ليسد به على نسان إذا تعلق مباله حق الغرماء وصار دينه أكثر من ماله حيجر عليه وجيرب أليس اإل

الغرماء وعلى كل حال نقول هذه املسألة ليست على إطالقها وكم من مسائل صارت واجبة وهي متضمنة 

  إلخراج اإلنسان من ملكه

ملا احتج به اجلمهور أن تقوية األمر للوجوب فقالوا أن مث إنه يقوي أن األمر للوجوب هذا يف احلقيقة دفع  

الشارع متطلع للعتق والرق وارد على البشر وليس أصيال فيهم فإذا أراد البشر أن يتخلص من هذا الرق ويعيد 

أن من  (  أن الشارع رغب يف العتق كثريا حىت أنه أخرب وهلذا جتدوننفسه إىل األصل فإن الشارع يتطلع لذلك 

أن من أعتق عبدا (  عظيمترغيب  ) عبدا أعتق اهللا منه بكل جزء منه جزئا من النار حتى الفرج بالفرجأعتق 

كذلك أيضا أوجب اهللا سبحانه وتعاىل يف كفارات  ) أعتق اهللا منه بكل جزء منه جزئا حتى الفرج بالفرج

أن الشرع له على تل كل هذا دليل متعددة أوجب فيها عتق الرقبة مثل كفارة الظهار وكفارة اليمني وكفارة الق

أنه وعرف  الطالب تشوف إىل حترير العبيد فكيف ال جنعل هذا األمر للوجوب السيما مع طلب العبد وهو

نفسه فكيف مننعه فإذا قال السيد هذا عبدي وال أقدر أختلص عنه قلنا له  يستغين عن سيده ويريد أن خيلص

إليه  احترره وإذا حررته تستأجره إذا كنت حمتاجرمبا لك من أمرك يسرا جعل أنت إذا اتقيت اهللا سبحانه وتعاىل 

كذا   وعارف به أو ييسر اهللا لك سواه على كل حال ما دام أن اهللا أمر به فاألصل يف أوامر اهللا ورسوله الوجوب

  نشوف االن  ...ستحسن الناس األمر املمن ان أنا أظن  يا ابراهيم

فجعل اهللا ))  كاتبوهم إن علمتم فيهم خيراف(( هذا شرط يف األمر ))  يراإن علمتم فيهم خ(( طيب يقول 

داء مال أي أمانة وقدرة على الكسب ال" تعاىل ذلك مشروطا بعلم اخلري فيهم ما هو اخلري يقول املؤلف 

لكن حا يف دينهم وكسبا وميكن أن يكون قوله أمانة يشري إىل ذلك صالنعم فسره بعض السلف بقوله  " الكتابة

؟ من الصالح من الصالح  واال الدين صالحصار أعم من األمانة ألن األمانة هي إذا قلنا صالحا يف دينهم 

مقيم للصوم  عرف أنه مقيم للصالة ن أنالصالح يف الدين ب والكسب يننقول املراد باخلري الصالح يف الدوهلذا 

إذا كاتبنا أنه ما سيسرق من الناس ضا نعرف أنه تارك للمحرمات مستقيم نعم ومن الصالح يف الدين األمانة أي

الدنيا أن نعرف أن هذا العبد إذا أعتق صار قادرا على الكسب وليس كال على غريه صالح أمني والكسب هذا 
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غري قادر على الكسب وأعتقه سيده من أين يأكل يصري كال على الناس ورمبا يكون عنده قوة  صارألن إذا 

من هذا الشرط الصالح والكسب وأما قول املؤلف ألداء مال الكتابة فهذا فيه نظر فال  فيسرق وينهب نعم فالبد

إذن  ...يكفي أن يكون عنده كسب ألداء مال الكتابة بل ألداء مال الكتابة ولإلنفاق على نفسه يف املستقبل

  األمر مشروط بأن نعلم فيهم اخلري

  ا طلب ؟ ال جيب طيب هل جيوز ؟طيب إذا مل أعلم فيه خريا هل جيب علي مكاتبته إذ 

  ...:الطالب

حق بالكفار إذا  يفسد إما يليبغي إذا أعتقته  اين  فيه خري أعرفانه اذا اعتقته ما كيف جيوز وأنا أعرف لشيخ:  ا 

لكن اذا صار حرا مني يكلمه ؟  يفسد يف األرض باملعاصي هو عندي حمفوظ  كان أصله كافر وإال

نؤمر هل جيوز  اآلية  مث إذا ملهذا مفهوم مر مبكاتبته هذه واحدة علم به خريا مل نؤ نفالصحيح أن نقول إن مل ...

علمنا فيه شرا ومفسدة يف إجابته صارت إجابته حراما وإن مل نعلم فيه شرا ومفسد فإجابته  لنا أن نكاتب ؟ إن

إذا قال السيد أنا ال أعلم  الذي ساله األخ امحد  جائزة فصار املفهوم فيه تفصيل بقي علينا اجلواب عن السؤال

وكل األمر إليك قد فيه خريا فال جيب علي مكاتبته نقول أنت وأمانتك اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي سيحاسبك و 

كنت تعلم   فإذا قلت أنا ال أعلم فيه خريا بالنسبة لنا نوافقك وال جنربك على الكتابة لكن بالنسبة هللا ينفعك إذا

ال ينفعه وعلى كل حال األمر بالنسبة هللا ؟ ما ينفعك اإلنسان ينفعك فيه خريا  ال تعلمأن فيه خريا وادعيت أنك 

موكول إىل السيد يف علم اخلري وعدمه بالنسبة لنا أحكام الدنيا على الظاهر إذا قال أنا ال أعلم فيه خريا وأنا أعلم 

نقول جيب عليك لكن إذا كان اهللا يعلم إذا خليته يروح يفسد ويفسد نعم نقول بالنسبة لنا اآلن ال جنربك وال 

   أنك تعلم أن فيه خريا فإن دعواك هذه مردودة وال تقبل .

  


